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การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการ 
ในส านักงานคดีอัยการสูงสุด สังกดัส านักงานอัยการสูงสุด* 

      Administration with Good Governance of Civil servants in The Department  
     of Attorney General Litigation under Office of The Attorney General 

นภาภร เกษอางค์** 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารงาน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาในการบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาลของขา้ราชการในส านักงานคดีอัยการสูงสุด สงักัด
ส านักงานอัยการสูงสุด โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า เป็นการบริหาร 
การจัดการและการควบคุมดูแลกิจการต่าง ๆ ขององค์กร ให้เป็นไปในครรลองธรรม ธรรมาภิบาลจึงเป็น
หลักการที่ส าคัญในการน ามาบริหารงานภายในองค์กรเพ่ือให้บุคลากรน าไปใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้
เกิดประโยชน์แก่ตนเองและองค์กรโดยรวม ส่วนปัญหาและอุปสรรค คือ 1) บุคลากรภายในองค์กรยังไม่มี
ความรู้ความเข้าใจและขาดจิตส านึกในหลักธรรมาภิบาล 2) องค์กรขาดการให้ความรู้อย่างสม่ าเสมอ 
ในเรื่องการใช้หลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา คือ 1) บุคลากรต้องมีการปรับ
แนวคิดและทัศนคติที่ดี และมีการปลูกจิตส านึกเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 2) องค์กร
ต้องมีการด าเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล และจากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 1) องค์กรควรจัดให้มีการสัมมนาอบรมเชิงวิชาการหรืออบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ 2) ควรน าเรื่อง
หลักธรรมาภิบาลเข้าใช้ในหลักสูตรอบรมข้าราชการใหม่ 3) ควรมีการน าธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร
อย่างต่อเนื่อง 4) ข้อเสนอแนะที่ได้รับสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่เกิดจากข้อบกพร่อง
สามารถน าไปแก้ไขและพัฒนาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นไป  
 

ค าส าคัญ: การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงานคดีอัยการสูงสุด ส านักงานอัยการสูงสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 

*บทความน้ีเรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลของข้าราชการในส านักงานคดี
อัยการสูงสุด สังกัดส านักงานอัยการสงูสุด 
 **นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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บทน า 
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่เป็นเรื่องของการบริหารงานด้วยการยึดหลักประชาธิปไตย

หลายๆ ประเทศในโลกก าลังด าเนินการเพ่ือให้อยู่บนพ้ืนฐานของหลักการบริหารงานนี้ ซึ่งให้ความส าคัญ
กับเรื่องความสนใจของสาธารณชน กระบวนการบริหารหรือการปกครอง และการเป็นพลเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตย เพ่ือให้ข้าราชการมีการเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะใหม่ๆ ในการพัฒนานโยบาย
และปฏิบัติตามนโยบาย มีการรับรู้ มีการเคารพและยอมรับศักดิ์ศรีของการเป็นพลเมืองมากขึ้น 
ประชาชนและข้าราชการสามารถปฏิบัติงาน ระบุปัญหา และหาแนวทางการแก้ไขร่วมกันได้ 

อย่างไรก็ดีเนื่องจากปัญหาในการบริหารงานที่มีความซับซ้อน และทรัพยากรทีมี่อยู่อย่าง
จ ากัด ทั้งยังมีสาธารณชนคอยวิพากษ์วิจารณ์การท างานของข้าราชการอยู่เสมอ หน่วยงานราชการ 
ควรจะด าเนินการหรือบริหารงานอย่างไร การยอมรับที่จะท างานเพ่ือบริการสาธารณะอาจจะเป็นปัจจัย
ที่ช่วยท าให้การท างานประสบความส าเร็จได้ สิ่งที่ยังขาดอยู่คือหลักการที่จะแสดงถึงผลของการมี
ค่านิยมในการให้บริการสาธารณะ ที่ผ่านมาก็มีการเคลื่อนไหวเพ่ือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการท างาน
ของหน่วยงานราชการอยู่มาก เช่น เรื่องของการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ การทบทวนการท างาน การบริหาร
ที่มุ่งผลลัพธ์เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ และการบริหารงานให้มีคุณภาพ เป็นส าคัญ 

นับตั้งแตร่ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จัดเป็นคัมภีร์ส าคัญของการ
บริหารรัฐกิจแนวใหม่ที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ทั้งหมด โดยพิจารณาได้จากการมีเจตนารมณ์ท่ีมุ่ง
ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารประเทศ การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ รวมถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ได้มีการก าหนดนโยบายแห่งรัฐให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้จึงกล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญนอกจากจะมุ่งก่อให้เกิดการปฏิรูปทาง
การเมืองแล้วยังมุ่งให้เกิดการปฏิรูปทางการบริหารราชการแผ่นดินโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเข้ามา
บริหารกิจการบ้านเมือง เพ่ือก่อให้เกิดและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน
ภายในประเทศ และเกิดผลลัพธ์ของการท างานให้มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(2555) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมให้การพัฒนาระบบราชการไทย ได้น าหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน ตามเจตนารมณ์
ของมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพ่ือน ามาประกอบการปรับปรุง
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีใหม่ ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น สะดวกต่อการจดจ าและ
การน าไปปฏิบัติ รวมทั้งมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพบริบทของประเทศไทย โดยได้น าเอา
ประเด็นที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องรวมไว้ด้วยกันเป็นหมวดหมู่ นอกจากนี้ยังได้ให้ความส าคัญในเรื่อง
ความรับผิดชอบทางการบริหาร โดยเพิ่มเติมในเรื่องการสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
อันเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 279 ซึ่งได้
ก าหนดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐแต่ละประเภทไว้ด้วย หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (GG Framework)  
ซึ่งประกอบด้วย 4 แนวคิด 10 หลักการ ดังนี้ 
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1. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ประกอบด้วย 
    หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
เพ่ือให้เกิดผลผลิตอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม มีการลดขั้นตอนและระยะเวลาใน
การท างานเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกต่อองค์กร 
    หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การปฏิบัติราชการที่มีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกฝ่าย เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ 
    หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องสามารถ
ให้บริการอย่างมีคุณภาพ ด าเนินการแล้วเสร็จในเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ ตอบสนอง
ตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 
 2. ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบด้วย 
    หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) หมายถึง การปฏิบัติราชการ
ต้องสามารถตอบค าถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย มีการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ต่อสาธารณะ  
    หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องเป็นไปด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา และเปิดเผยข้อมูลที่จ าเป็นและเชื่อถือได้ให้แก่ประชาชน 
    หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องใช้อ านาจของกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึง
สิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
    หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่าง 
เท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยกชาย หญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สถานสภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางสังคม ศาสนา และอ่ืนๆ 

3. ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบด้วย 
    หลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/ Consensus Oriented) 
หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ เสนอปัญหา ร่วมตัดสินใจและร่วมตรวจสอบ 
โดยมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกีย่วข้อง  
    หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) หมายถึง การปฏิบัติราชการควรมีการมอบ
อ านาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับ
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงมีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม 
 4. ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) ประกอบด้วย 

   หลักคุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethic) หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องมีจิตส านึก 
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม  
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มีความซื่อสัตย์สุจริต ท างานเชิงรุก คิดเชิงบวก มีจิตบริการ ค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็น
ที่ตั้ง ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย และมุ่งผลสัมฤทธิ์ขององค์กรเป็นหลัก 

จากความเป็นมาดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาว่า แนวทางการด าเนินการของการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการในส านักงานคดีอัยการสูงสุด สังกัดส านักงานอัยการสูงสดุ การน ามาใช้
อย่างไร เกิดปัญหา อุปสรรคอย่างไรบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของข้าราชการในส านักงานคดีอัยการสูงสุด สังกัดส านักงานอัยการสูงสุดให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี้ 
 1. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือแบบเป็นทางการ (Structured or formal interview) 
 2. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทาง
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการ
ประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการในส านักงานคดีอัยการสูงสุด สังกัดส านักงานอัยการสูงสุด 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร (Population) ได้แก่ ข้าราชการฝ่ายธุรการ สังกัดส านักงานคดีอัยการสูงสุดที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการในส านักงานคดีอัยการสูงสุด สังกัด
ส านักงานอัยการสูงสุด 
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
เพ่ือเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จ านวน 10 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติดังนี้ 
     1) เป็นผู้อ านวยการส านักงานคดีอัยการสูงสุด ซึ่งปฏิบัติงานในฐานะผู้อ านวยการซึ่งเป็นผู้
มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานและรับผิดชอบภายในส านักงาน รวมทั้งมีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง 
อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการตามกฎหมายของส านักงานคดีอัยการสูงสุด จ านวน 1 คน 
     2) เป็นนิติกรช านาญการส านักงานคดีอัยการสูงสุด ซึ่งปฏบิัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับ
ต้นหรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ในการท างานทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ
ต่างๆ และการกระท าความผิดเกี่ยวกับคดีต่างๆ รวมทั้งกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย จ านวน 3 คน 
     3) เป็นนิติกรปฏิบัติการส านักงานคดีอัยการสูงสุด ซึ่งปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น
หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัตงิานที่มีประสบการณ์ในการท างานทางด้านกฎหมาย และการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคดีต่างๆ รวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมาย จ านวน 3 คน 
     4) เป็นนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการส านักงานคดีอัยการสูงสุด ซึ่งปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานระดับต้นหรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ในการท างานทางด้านการ
บริหารจัดการภายในส านักงาน และการกระท าความผิดเกี่ยวกับคดีต่างๆ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมาย จ านวน 3 คน 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยสนาม ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured interview guide) คือแบบสัมภาษณ์ที่มีจ านวนข้อค าถาม ประโยคค าถาม 
และการเรียงล าดับค าถามที่แน่นอนตายตัวเพ่ือใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นรายบุคคล 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป 

โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 
    1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทาง

วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
    1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
    1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ อย่างละเอียด 
    1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการ

ปฏิบัติ เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ติดต่อกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็น

รายบุคคลเพื่อขอนัดหมายวัน-เวลาสัมภาษณ์ เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งอธิบายประเด็นของการ
สัมภาษณ์ให้ทราบอย่างคร่าวๆ และก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะอธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่าง
ชัดเจนว่า จะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงวิชาการเท่านั้น รวมทั้งขออนุญาต
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการจดบันทึกการสนทนาและบันทึกเสียงทุกครั้งและในระหว่างการสัมภาษณ์
ผู้วิจัยจะถามค าถามตามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์เท่านั้น 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอนใน

การวิเคราะห์ ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง มาแยกประเด็นตามข้อค าถาม จากนั้น

จึงวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็นโดยใช้วิธีการ “ตีความ” ตามหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
เพ่ือสรุปผลการวิจัยแยกเป็นประเด็นๆเรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้สามประเด็น 
ได้แก่ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการในส านักงานคดีอัยการสูงสุด สังกัด
ส านักงานอัยการสูงสุด สภาพปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการในส านักงานคดีอัยการสูงสุด สังกัด
ส านักงานอยัการสูงสุด 

2. น าผลการวิจัยทั้งสามประเด็นดังกล่าวข้างต้นมาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันหรือ
แตกต่างกันของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างกับข้อมูลจากเอกสาร เพ่ือใช้ในการอภิปรายผล 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเป็นหลักการบริหารจัดการที่ดี เพราะมีการปรับวิธีคิด 

วิธีการบริหารราชการของประเทศไทยใหม่ทั้งระบบ โดยก าหนดเจตนารมณ์ของแผ่นดินขึ้นมาเพ่ือทุก
คนทุกฝ่ายในประเทศ ร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกันจัดการ ร่วมกันรับผิดชอบ รวมถึงการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาน าพาประเทศไปสู่ความมั่นคง ความสงบสุข เพ่ือให้เกิดความสันติสุขและพัฒนาไปสู่ความ
ยั่งยืน หลักธรรมาภิบาลจึงตั้งอยู่บนรากฐานของความถูกต้อง ความดีงาม ความมั่นคง หรือธรรมาธิปไตย
ที่มุ่งให้ภาคประชาชน รวมถึงระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน และชุมชนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิด การบริหารจัดการในทุกระดับ เพ่ือปรับวัฒนธรรมขององค์กรให้สู่การบริหาร
การจัดการภาครัฐแนวใหม ่เนื่องจากระบบราชการที่มีอยู่เดิมมีความแข็งตัวมากเกินไป ท าให้ระบบ
การบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และขาดความชอบธรรมกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ 
ข้อบังคับต่างๆที่เข้มงวด รวมถึงช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ไม่ต่อเนื่อง ภาครัฐจึงไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ได้อย่างถูกต้อง ท าให้เกิดความขัดแย้ง และความล้มเหลวของ
ระบบราชการ ดังนั้น รัฐบาลจึงท าให้เกิดความคิดเกี่ยวกับ Government เปลี่ยนไป จึงกลายมาเป็น 
Governance ทีท่ าให้ทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แก้ไขปัญหาและการ
พัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ส านักนายกรัฐมนตรี (2542) ก าหนดไว้ว่า หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี ข้อ 5 กลยุทธ์เพื่อสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีให้เกิดขึ้นในทุกภาค
ของสังคม โดยต้องมีการปฏิรูปใน 3 ส่วน คือ 

ภาครัฐ ต้องมีการปฏิรูปบทบาทหน้าที่โครงสร้างและกระบวนการท างานของหน่วยงาน กลไก
การบริหารให้สามารถบริหารทรัพยากรของสังคมให้มีความโปร่งใส ซื่อตรง เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และมีสมรรถนะสูงในการน าบริการของรัฐที่มีคุณภาพไปสู่ประชาชนโดยจะต้องมีการ
เปลี่ยนทัศนคต ิค่านิยม และวิธีท างานของเจ้าหน้าที่รัฐให้ท างานโดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
และสามารถร่วมท างานกับภาคประชาชนและภาคเอกชนได้อย่างราบรื่นและเป็นมิตร 

ภาคธุรกิจเอกชน ต้องมีการปฏิรูปและก าหนดกติกาในหน่วยงานของภาคธุรกิจเอกชน เช่น 
บริษัท ห้างหุ้นส่วนฯ ก าหนดให้มีการท างานที่โปร่งใส ซื่อตรง สุจริต เพ่ือความเป็นธรรมต่อลูกค้าและ
ร่วมกันรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและต่อสังคม รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบการให้บริการที่เป็น
มาตรฐานสามารถเทียบเท่าระดับสากล และสามารถร่วมกันท างานกับภาครัฐและภาคประชาชนได้
อย่างราบรื่นและเป็นมิตรซึ่งเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

ภาคประชาชน ต้องสร้างความตระหนักหรือปลูกจิตส านึกตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงระดับกลุ่ม
ประชาสังคม ในเรื่องของสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมทั้งในเรื่องของทาง
เศรษฐกิจสังคมและการเมือง เพ่ือเป็นพลังของประเทศท่ีมีท าให้ประเทศมีคุณภาพ มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักการของการสร้างกลไกการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ด ีด้วยการท านุบ ารุงรักษา
ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป 

ธรรมาภิบาล เป็นหลักการที่น ามาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นการช่วย
ส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ อาทิ พนักงานต่างท างานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและ
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ขยันหมั่นเพียร มีศีลธรรม คุณธรรม และองค์กรยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของพนักงาน จึงท า
ให้ผลประกอบการขององค์กรธุรกิจนั้นขยายตัวและเติบโตขึ้นเรื่อยๆและเป็นที่ยอมรับของพนักงาน 
นอกจากนี้แล้วยังท าให้บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง มีความศรัทธาและเชื่อม่ันในองค์กรนั้นๆ อันจะท า
ให้องค์กรเกิดการพัฒนาเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีทั้ง 4 หลักการส าคัญและ 10 หลักการย่อย มีปฏิบัติดังนี้  

1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ประกอบด้วย หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล และ
หลักการตอบสนอง 
     2) ค่านิยมประชาธิปไตย ประกอบด้วย หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้  
หลักความเปิดเผย/โปร่งใส หลักนิติธรรม และหลักความเสมอภาค 
     3) ประชารฐั ประกอบด้วย หลักการกระจายอ านาจ และหลักการมีส่วนรว่ม/การมุ่งเน้นฉนัทามติ 
     4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร ประกอบด้วย หลักคุณธรรม/จริยธรรม 

ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง สามารถน ามาวิเคราะห์แยกเป็น
ประเด็นต่างๆ เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้สามประเด็น ดังนี้ 

1. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการในส านักงานคดีอัยการสูงสุด สังกัด
ส านักงานอัยการสูงสุด พบว่า เป็นการบริหาร การจัดการและการควบคุมดูแลกิจการต่าง ๆ ขององค์กร 
ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการบริหารจัดการที่ดีภายในองค์กร ธรรมาภิบาลจึงเป็น
หลักการที่ส าคัญในการน ามาบริหารงานภายในองค์กรเพ่ือให้บุคลากรน าไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้
เกิดประโยชน์แก่ตนเองและองค์กรโดยรวม ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ประกอบด้วย 4 แนวคิด 10 หลักการ ดังนี้ 

        1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
           - หลักประสิทธิภาพ มีการบริหารงานใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า 

และมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการท างานเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
           - หลักประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือให้

เป็นไปตามพันธกิจเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
           - หลักการตอบสนอง มีการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

และบริการหรือตอบสนองตามความต้องการของประชาชนได้ทันทว่งที 
        2) ค่านิยมประชาธิปไตย 
           - หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ มีการบริหารงานรวมถึงรายงานผล

ตามระยะเวลาทีก่ าหนด และสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้  
           - หลักเปิดเผย/โปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเชื่อถือได้ให้แก่ผู้มา

ขอรับบริการ  
           - หลักความเสมอภาค มีการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใด

บุคคลหนึ่ง  
           - หลักนิติธรรม มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยความชัดเจนต่อ

ประชาชนโดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
        3) ประชารัฐ 
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           - หลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ มีการรับฟังความคิดเห็นของ
บุคลากรในองค์กร ทั้งยังมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการตลอดจนสอบถามความพึงพอใจใน
การรับบริการภายใต้กฎหมายด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

           - หลักการกระจายอ านาจ ในองค์กรมีการมอบอ านาจและการกระจายอ านาจความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ 

        4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร 
           - หลักคุณธรรม/จริยธรรม มีการยึดมั่นในมาตรฐานแห่งจริยธรรมอย่างเคร่งครัด

โดยเฉพาะอย่างยิ่งความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นหัวใจหลักของนักกฎหมาย 
 2. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการในส านักงานคดี
อัยการสูงสุด สังกัดส านักงานอัยการสูงสุด มีดังนี้ 

   2.1 ปัญหาของบุคลากรภายในองค์กรยังไม่มีความรู้ความเข้าใจและขาดจิตส านึกในหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานในองค์กร 
    2.2 องค์กรขาดการให้ความรู้อย่างสม่ าเสมอในเรื่องการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานในองค์กร 
 3. แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการใน
ส านักงานคดีอัยการสูงสุด สังกัดส านักงานอัยการสูงสุดให้ดียิ่งขึ้น มีดังนี้ 
    3.1 บุคลากรต้องมีการปรับแนวคิดและทัศนคติที่ดี และมีการปลูกจิตส านึกเกี่ยวกับการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรในองค์กร 
    3.2 องค์กรต้องมีการด าเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อน ามาใช้ในส านักงาน  

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการในส านักงานคดีอัยการสูงสุด สังกัด

ส านักงานอัยการสูงสุด เป็นการบริหาร การจัดการและการควบคุมดูแลกิจการต่าง ๆ ขององค์กร ให้
เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการบริหารจัดการที่ดีภายในองค์กร ซึ่งการบริหารจัดการที่ดี
ในที่นี้หมายถึง การปรับเปลี่ยนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น โดยการบริหารงานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์แบบมืออาชีพ และยึดถือหลักคุณธรรมจริยธรรมในการให้บริการแก่ประชาชน สอดคล้อง
กับแนวคิดของ สถาบันพระปกเกล้า (ม.ป.ป.) ได้อธิบายว่า การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New 
Public Management - NPM) คือ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐโดยน าหลักการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็น
เลิศ โดยการน าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐ 
เช่น การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การค านึงถึงหลักความคุ้มค่า 
การจัดการโครงสร้างที่กะทัดรัดและแนวราบ การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขันการให้บริการ
สาธารณะ การให้ความส าคัญต่อค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้งการ
มุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนโดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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ธรรมาภิบาลจึงเปน็หลักการที่ส าคัญในการน ามาบรหิารงานภายในองค์กรเพ่ือให้บุคลากรน าไปใช้
ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและองค์กรโดยรวม จึงเป็นหลักการที่น ามาใช้บริหารงาน
ในปัจจุบันเพ่ือช่วยให้เกิดความสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น 
ข้าราชการในส านักงานคดีอัยการสูงสุดมีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานในส านักงาน ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
   - หลักประสิทธิภาพ มีการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการท าสารบบการจ่าย/บันทึก

ข้อมูลของส านวนเพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น องค์กรมีการใช้กระดาษ Reused คือน า
กระดาษที่ใช้งานแล้ว ในส่วนที่ยังพอใช้งานได้น ามาท าเป็นกระดาษโน้ต, การน าเชือกรัดส านวนที่ใช้แล้ว 
น ากลับมาใช้ซ้ า, การจัดท าหูส านวนขึ้นมาใช้เองโดยการน ากระดาษแข็งมาตัดเป็นหูส านวนใช้ภายใน
ส านักงาน, ปิดไฟเมื่อไม่ใช้, มีตารางเวรในการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนเลิกงาน 

   - หลักประสิทธิผล การปฏิบัติราชการต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน เช่น องค์กรมีเว็บไซต์และลงข้อมูลในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ มีความ
เป็นมาเกี่ยวกับองค์กร หน้าที่องค์กร วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ค่านิยมต่างๆ และบอกข้ันตอนวิธีการรับ
บริการขององค์กรว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างต้องปฏิบัติอย่างไร ประชาชนสามารถหาข้อมูลได้
จากเว็บไซต์ และสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลได้โดยตรง 

   - หลักการตอบสนอง มีการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ และ
สามารถบริการหรือตอบสนองตามความต้องการของประชาชนผู้เสียหายหรือผู้ขอรับบริการได้ทันทว่งที 

2. ค่านิยมประชาธิปไตย 
   - หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ ในการบริหารงานของส านักงานคดีอัยการ

สูงสุดมีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกเดือน รวมทั้งผู้บังคับบัญชามีการเอาใจใส่
ตรวจสอบการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ าเสมอ 

   - หลักเปิดเผย/โปร่งใส บุคลากรในส านักงานคดีอัยการสูงสุดปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งมีการเปิดเผยข่าวสารที่จ าเป็น และเชื่อถือได้ องค์กรมีการปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และสามารถเปิดเผยข้อมูลเฉพาะบุคคลที่
เกี่ยวข้องเท่านั้น ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลกับบุคคลอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องได้ 

   - หลักความเสมอภาค ส านักงานคดีอัยการสูงสุดมีการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือก
ปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง องค์กรมีมาตรฐานแบบเดียวกันในการบริการประชาชนทุกระดับ ไม่
แบ่งแยกชายหญิง ศาสนา อายุ ฯลฯ 

   - หลักนิติธรรม มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ต้อง
เสนองานตรงต่ออัยการสูงสุด การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบส านักงานอัยการสูงสุดเป็นสิ่งที่
ส านักงานคดีอัยการสูงสุดให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 

3. ประชารัฐ 
   - หลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ ในการบริหารงานมีการประชุมร่วม

รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กรอยู่เสมอ ทั้งยังมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
ตลอดจนสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการภายใต้กฎหมายด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
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   - หลักการกระจายอ านาจ ในองค์กรมีการมอบอ านาจและกระจายอ านาจความรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ เช่น เมื่อมีการประชุมฝ่ายบริหาร
และอธิบดีไม่สามารถมาประชุมได้ จึงมอบอ านาจให้รองอธิบดีเข้าร่วมประชุมแทน มีอ านาจตัดสินใจ
ต่างๆ แทนอธิบดีทุกอย่าง 

4. ความรับผิดชอบทางการบริหาร 
   - หลักคุณธรรม/จริยธรรม ในการบริหารงานของส านักงานคดีอัยการสูงสุดนอกจากจะ

ค านึงถึงหลักนิติธรรมอันเป็นส่วนส าคัญแล้วยังยึดมั่นในมาตรฐานแห่งจริยธรรมอย่างเคร่งครัด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นหัวใจหลักของนักกฎหมาย สอดคล้องกับแนวคิดของ 
วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2561, หน้า 31-35) อธิบายว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Public 
Governance) ประกอบด้วย 4 แนวคิด ครอบคลุมทั้งในส่วนของหลักธรรมาภิบาล (9 ข้อ) และหลัก
คุณธรรม/จริยธรรม (1 ข้อ) 4 แนวคิด 10 หลักการ มีดังนี้ 

  1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ประกอบด้วย 
     หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 

เพ่ือให้เกิดผลผลิตอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม มีการลดขั้นตอนและระยะเวลาใน
การท างานเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกต่อองค์กร 
      หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การปฏิบัติราชการที่มีวิสัยทัศน์เชิง
ยุทธศาสตร์ เพ่ือตอบสนองความต้องการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีในทุกฝ่าย เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจ
ให้บรรลวุัตถุประสงค์ขององค์การ 
      หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องสามารถ
ให้บริการอย่างมีคุณภาพ ด าเนินการแล้วเสร็จในเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ ตอบสนอง
ตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 
   2) ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบด้วย 
      หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) หมายถึง การปฏิบัติราชการ
ต้องสามารถตอบค าถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย มีการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ต่อสาธารณะ  
      หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องเป็นไปด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา และเปิดเผยข้อมูลที่จ าเป็นและเชื่อถือได้ให้แก่ประชาชน 
      หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องใช้อ านาจของกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และ
ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
      หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน  
ไม่แบ่งแยกชาย หญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สถานสภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางสังคม ศาสนา และอ่ืนๆ 

  3) ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบด้วย 
      หลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/ Consensus Oriented) 
หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
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ร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ เสนอปัญหา ร่วมตัดสินใจและร่วมตรวจสอบ 
โดยมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงรว่มกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีที่เกี่ยวข้อง  
      หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) หมายถึง การปฏิบัติราชการควรมีการ
มอบอ านาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับ
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงมีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม 
    4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) ประกอบด้วย 
      หลักคุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethic) หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องมีจิตส านึก 
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม  
มีความซื่อสัตย์สุจริต ท างานเชิงรุก คิดเชิงบวก มีจิตบริการ ค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็น
ที่ตั้ง ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย และมุ่งผลสัมฤทธิ์ขององค์กรเป็นหลัก 

นอกจากนี้แล้วยังท าให้บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง มีความศรัทธาและเชื่อมั่นในองค์กร อันจะ
ท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนานั้นต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร เกิด
ความสามัคคีร่วมกันและสามารถท างานร่วมกันได้อย่างเป็นทีม เพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Griffin (1993, p.4) (อ้างถึงใน วรัชยา ศิริวัฒน์, 2561, 
หน้า 3) ให้ความหมายองค์กรว่าหมายถึง กลุ่มบุคคลที่ท างานร่วมกันตามโครงสร้างที่จัดตั้ง การท างาน
อาศัยความร่วมมือประสานงานกันเพ่ือให้บรรลุส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการติดต่อประสานงาน
กัน และมีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ สอดคล้องกับแนวคิดของ วรัชยา ศิริวัฒน์ 
(2561, หน้า 4) สรุปว่า องค์การมีลักษณะที่ส าคัญดังนี้ 
 1. ประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปหรือกลุ่มบุคคล 
 2. มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน 
 3. มีการปฏิบัติงานร่วมกันและประสานงานกัน 
 4. มีการก าหนดโครงสร้างองค์การ 
 5. มีผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 6. มีทรัพยากรบริหาร เช่น ทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยี 
 7. มีการบริหารจัดการ โดยเฉพาะมีการน าการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ 
และนอกจากนี้การท างานเป็นทีมของบุคลากรในองค์กรยังก่อให้เกิดการพูดคุย ปรึกษาหารือ ร่วม
แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในการท างาน ท าให้เกิดการพัฒนาทัศนคติและ
วิธีการท างานใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน เกิดเป็นวัตกรรมใหม่ขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ 
วิโรจน์ ก่อสกุล (2561, หน้า 49) สรุปว่า นวัตกรรมคือ การเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการใหม่ๆ ที่เป็นไปใน
ทางบวกและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  

 ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของส านักงานคดี
อัยการสูงสุด มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
 1. ปัญหาของบุคลากรภายในองค์กรยังไม่มีความรู้ความเข้าใจและขาดจิตส านึกในหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานในองค์กร เกิดจากบุคลากรบางส่วนยังไม่มีความรู้และความเข้าใจใน
หลักธรรมาภิบาลที่ดีพอ จึงเกิดการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องต่อๆ กันมา และละเลย เห็นเป็นเรื่องเล็กน้อย 
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และการขาดจิตส านึกของบุคลากรในการปฏิบัติงานส่งผลให้องค์กรขาดประสิทธิภาพในการบริหารจึง
ท าให้ส่งผลเสียต่อองค์กร รวมถึงการที่บุคลากรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ไม่เคารพ
สิทธิและหน้าที่ของผู้อ่ืน และเพ่ือนร่วมงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาชินวัฒน์ ธมฺมเสฏฺโฐ 
(หาญกุล)(2557) ได้ศึกษา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพราน อ าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยสรุปว่า ปัญหาและอุปสรรคคือ บุคลากรบางส่วนยังไม่สามารถ
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบัญญัติต่างๆ ได้อย่างเคร่งครัด บุคลากรบางส่วนยังขาดเรื่องความรู้และ
ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล รวมถึงระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานเห็นประโยชน์ส่วนตนและพวก
พ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ข้อเสนอแนะคือ ผู้บริหารต้องน าหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารงานเพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดหลักความถูกต้องตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ท่ีชอบธรรม เทศบาลเมืองสามพรานควรสร้างทัศนคติทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรมให้เกิดข้ึนแก่บุคลากร ส่งเสริมให้บุคลากรเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

 2. องค์กรขาดการให้ความรู้อย่างสม่ าเสมอในเรื่องการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานในองค์กร องค์กรมีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน และมีแนวทางให้
บุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานในการท างาน แต่ขาดการอบรมให้ความรู้ในเรื่อง
ธรรมาภิบาลอย่างสม่ าเสมอ กล่าวคือ ในการที่องค์กรไม่กระตุ้นให้บุคลากรเห็นความส าคัญและยึด
หลักธรรมาภิบาล บุคลากรบางส่วนอาจละเลย และไม่ใส่ใจ เพราะเห็นว่าองค์กรไม่ได้เน้นย้ าในเรื่องนี้ 
และบุคลากรบางคนที่เข้ามาท างานใหม่ อาจยังไม่รู้และไม่เข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล อาจเกิดปัญหา
ในการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องถูกวิธีการ ฉะนั้นเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลที่
ถูกต้องและเข้าใจตรงกัน องค์กรควรมีการให้ความรู้ วิธีการต่างๆ ในการน าหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ
ใช้ในการท างาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมหรือการสอนวิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กร 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญฤทธิ์ เกตุจ านง (2550) ได้ศึกษาเรื่อง การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี ผลการวิจัยสรุปว่า ปัญหาและอุปสรรค 
ขององค์กรยังขาดการให้ความรู้และส่งเสริมบุคลากรเรื่องหลักธรรมาภิบาลในการท างานอย่าง
สม่ าเสมอ รวมถึง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องในบางเรื่องยังล้าสมัย ไม่ทันต่อเหตุการณ์ใน
ปัจจุบัน ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะการสร้างธรรมาภิบาลในเทศบาลต้อง
ได้รับความร่วมมือจากพนักงานเทศบาล ส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ชุมชน โดยต้องมีการอบรมหลัก
ธรรมาภิบาล อบรมการปฏิบัติงานในสายวิชาชีพของพนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง แม่นย า 
และควรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอีกด้วย 

 แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน
ของส านักงานคดีอัยการสูงสุด มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 

1. บุคลากรต้องมีการปรับแนวคิดและทัศนคติที่ดี และมีการปลูกจิตส านึกเกี่ยวกับการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรในองค์กร คือ การที่บุคลากรในองค์กรมีความคิดท่ีดี 
เป็นคนดี และมีทัศนะคติที่ดีในการท างานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ 
ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความเต็มใจ ซื่อสัตย์สุจริต และยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ปธาน สุวรรณมงคล (2558, หน้า 104-107) สรุปว่า บุคลากรในภาครัฐทั้ง
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ฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจ าต้องมีจิตส านึกในการยึดประโยชน์สุขประชาชนและการท าให้
บุคลากรของรัฐมีจิตส านึกยึดประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติเป็นส าคัญและปฏิบัติงาน
บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมในการใช้อ านาจรัฐที่กฎหมายก าหนดไว้ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะมี
จิตส านึกได้ต้องมีกระบวนการกล่อมเกลาเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มการ
คัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการโดยมีการทดสอบทัศนคติว่า มีความเหมาะสมกับการท างานราชการ
หรือไม่ ไม่เพียงวัดความรู้เท่านั้น ต้องมีการคัด “คนดี” เป็นล าดับแรกและ “คนเก่ง” ล าดับรองลงมา
เนื่องจากคนดีสามารถพัฒนาให้เป็นคนเก่งได้ในอนาคต แต่การพัฒนาคนเก่งให้เป็นคนดียากกว่า และ
เมื่อเข้ามารับราชการแล้วก็ต้องมีการปลูกฝังให้ตระหนักว่า หน้าที่ของเขาคือการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนซึ่งเป็นผู้เสียภาษีอันเป็นที่มาของค่าตอบแทนของพวกเขา ในขณะเดียวกัน 
ภาครัฐก็ต้องสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสมซึ่งหากพิจารณาจากล าดับความต้องการตามแนวคิดทฤษฏีของ
มาสโลว์แล้ว การให้แรงจูงใจด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการพ้ืนฐาน
ในการด ารงชีวิตได้นับเป็นสิ่งที่จ าเป็น นอกจากแรงจูงใจด้านค่าตอบแทนแล้ว ความมั่นคงในอาชีพก็เป็น
อีกสิ่งหนึ่งที่ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องพะวงกับความไม่ต่อเนื่องในอาชีพของตน รวมถึงมิตรภาพ 
ความรัก และความเคารพนับถือ เป็นความต้องการเชิงจิตวิทยาที่ยกระดับสูงขึ้นมาอีกเหนือความต้องการ
สองประการแรกซึ่งเป็นความต้องการพื้นฐาน และความต้องการสูงสุดคือ ความสมบูรณ์แห่งชีวิต เป็น
ความปรารถนาที่จะเป็นมากกว่าที่เขาเป็นอยู่เช่น ความปรารถนาต าแหน่งที่สูงในองค์กรนั้น เป็นต้น 
ในขณะเดียวกันผู้บริหารก็ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
มีความเป็นผู้น าที่สามารถท าให้บุคลากรภายในองค์กรท างานด้วยความเต็มใจมีความกระตือรือร้นใน
การท างาน สร้างแรงจูงใจหลายรูปแบบที่ไม่ใช่เงินอย่างเดียว มีความเข้าในจิตใจของคนในองค์กรเพ่ือให้
คนในองค์กรเกิดแรงจูงใจในการท างาน และประพฤติตนตามกฎ ระเบียบต่างๆ ขององค์กร ซึ่งจะน าไปสู่
การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร สอดคล้องกับแนวคิดของ Barnard (อ้างถึงใน วิโรจน์ 
ก่อสกุล, 2561, หน้า 56) อธิบายว่า หน้าที่ของฝ่ายบริหาร ต้องสร้างระบบความร่วมมือที่ดี เช่น การ
ติดต่อประสานงาน การให้ก าลังใจในการท างานของปัจเจกบุคคล และการเชิดชูธ ารงไว้ซึ่งเป็นเป้าหมาย
องค์การ และตัดสินใจด้วยความรับผิดชอบภายใต้กรอบของจริยธรรมอันดี ฝ่ายบริหารจึงต้องศึกษาเรื่อง
การจูงใจ หรือการโน้มน้าวคน ให้มีความกระตือรือร้นในการท างาน สร้างแรงจูงใจหลายรูปแบบ ไม่ใช่
เงินอย่างเดียว ต้องมีความเข้าใจถึงจิตใจของคนในองค์การเพ่ือให้คนในองค์การเกิดแรงจูงใจในการท างาน 

2. องค์กรต้องมีการด าเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อน ามาใช้ในส านักงาน คือ องค์กรต้องมีการส่งเสริมจัดกิจกรรม 
จัดอบรมและการให้ความรู้แก่บุคลากรอยู่เสมอ เกี่ยวกับเรื่องการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
ท างาน และให้ความรู้ กฎ ระเบียบต่างๆ ที่บุคลากรจ าเป็นต้องรู้เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรบริหารงาน
ต่างๆ ตามหลักธรรมาภิบาล และ กฎ ระเบียบต่างๆได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ มานะ 
อ่ิมอุดม (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยสรุปว่า ควรมีการฝึกอบรมเรื่องธรรมาภิบาลแก่บุคลากรทุกคนให้
มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงและเกิดการตระหนักว่าควรปฏิบัติงานหรือบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลอยู่เสมอ เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือของคนภายในองค์กร ให้เกิดความรัก ความสามัคคี
ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน โดยการน าหลักธรรมภิบาลเข้ามาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร 
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ซึ่งจะไปสู่ความสามัคคีของคนในองค์กร และเป็นผลดีต่อองค์กร ท าให้เกิดความรักใคร่ สามัคคี 
ปรองดองกัน ซึ่งจะส่งผลให้ผลผลิตของงานที่ออกมานั้นบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 
สอดคล้องกับแนวคิดของ วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี (2561, หน้า 153-154) อธิบายว่า 

1. โครงสร้างองค์กร ต้องอาศัยความร่วมมือของคนในองค์การ ทั้งผู้บริหารระดับสูง-ผู้ปฏบิัติการ
ระดับล่าง ต้องมีการติดต่อสื่อสารกัน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ จึงจะท าให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรได้ 

2. บุคลากร บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถ และช่วยกันระดมความคิดสร้างสรรค์ จึงจะท า
ให้เกิดนวัตกรรมที่ดีในองค์กร 

3. กระบวนการ กระบวนการในการผลิต ตลาด การเงินจะต้องไม่ซับซ้อนจนเกินไป 
4. กลยุทธ์และยุทธวิธี ในการแข่งขันต้องอาศัยวิธีการต่างๆ 
5. เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือและเทคโนโลยีต้องทันสมัยและเหมาะสมกับการ

ใช้งาน 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลกการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. การบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล องค์กรต้องตระหนักให้มีการสร้างองค์ความรู ้ความเข้าใจ
อันดีที่อยู่ในกรอบกฎหมาย โดยตั้งมั่นอยู่ในการปฏิบัติที่ถูกต้อง จึงควรจัดให้มีการสัมมนาอบรมเชิงวชิาการ
หรืออบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ  รวมถึงการปรับสิ่งต่างๆ  ให้ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 2. ในการอบรมข้าราชการใหม่ของส านักงานอัยการสูงสุดควรน าเรื่องหลักธรรมาภิบาลเข้ามา
ใช้ในหลักสูตรอบรมข้าราชการใหม่ เพื่อเป็นการปลูกจิตส านึกให้กับข้าราชการที่บรรจุใหม่ และน าไป
เป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารงานต่อองค์กร 

3. ควรมีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ รวมทั้งสร้าง
จิตส านึกในการบริหารจัดการให้กับผู้บริหารและบุคลากร เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุข
ภายในองค์กรและแก่ประชาชน รวมทั้งเพ่ือให้การด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่ดี สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

4. ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการธุรการในสังกัด
ส านักงานอัยการสูงสุดสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่เกิดจากข้อบกพร่อง และปัญหาใน
การปฏิบัติงานสามารถน าไปแก้ไขและพัฒนาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นไป 
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